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NIEDZIELA PALMOWA - SZÓSTA WIELKIEGO POSTU 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 21,1-11 

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy 

Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: »Idźcie do wsi, która jest przed wami, 

a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przy-

prowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: ‘Pan ich po-

trzebuje, a zaraz je puści;«. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: 

„Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do 

ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. 

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. 

Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie 

swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum 

słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki 

z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały 

i które szły za Nim, wołały głośno: 

„Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi 

w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. 

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: 

„Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus 

z Nazaretu w Galilei”. 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 50,4-7 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść 

z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana 

pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył 

mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. 

Podałem grzbiet mój bijącymi policzki moje rwącym mi brodę. 

Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 

dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu 

nie doznam. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 22,8-9.17-18a.19-20.23-24 

REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, 

wykrzywiają wargi i potrząsają głowami: 

„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, 

niech go ocali, jeśli go miłuje”. 

Sfora psów mnie opadła, 

otoczyła mnie zgraja złoczyńców 

Przebodli moje ręce i nogi, 

policzyć mogę wszystkie moje kości. 

Dzielą między siebie moje szaty 

i los rzucają o moją suknię. 

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: 

pomocy moja śpiesz mi na ratunek. 

Będę głosił swym braciom Twoje 

imię 

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 

„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, 

niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 2,6-11 

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 

aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany 

za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, 

i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad 

wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich 

i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 

jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

AKLAMACJAFlp 2,8-9 Chwała Tobie, Królu wieków 

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, 

a była to śmierć na krzyżu. 

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko 

i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. 

MĘKA PAŃSKA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 27, 11–54 

JEZUS PRZED PIŁATEM. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik 

zadał Mu pytanie: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: 

»Tak, Ja nim jestem.« A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie od-

powiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: „Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw 

Tobie?” On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik 

bardzo się dziwił. 

JEZUS ODRZUCONY PRZEZ SWÓJ NARÓD. A był zwyczaj, że na każde święto 

namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy 

znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: 

„Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego 

Mesjaszem?” Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on 

odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu 

ostrzeżenie: „Nie miej nic do czynienia z tym Spra-

wiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się 

z Jego powodu.” Tymczasem arcykapłani i starsi 

namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały 

się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: „Którego z tych 

dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?” Odpowiedzieli: 

„Barabasza.” Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc mam uczynić 

z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?” Zawołali 

wszyscy: „Na krzyż z Nim!” Namiestnik odpowiedział: „Cóż właściwie 

złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!” 

Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął 

wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi 

tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.” A cały lud zawołał: „Krew Jego 

na nas i na dzieci nasze.” Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa 

kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

KRÓL WYŚMIANY. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą 

do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go 

z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec 

z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. 

Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: „Witaj, królu 

żydowski!” Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. 

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego 

własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. 

DROGA KRZYŻOWA. Wychodząc, spotkali pewnego 

człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, 

żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane 

Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino 

zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. 

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, 

rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. 

A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego 

winy: To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzy-

żowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 

drugiego po lewej stronie. 

WYSZYDZENIE NA KRZYŻU. Ci zaś, którzy przechodzili obok, 

przeklinali Go i potrząsali głowami mówiąc: „Ty, który 

burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw 

sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!” Podobnie arcykapłani 

z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: „Innych wybawiał, 

siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, 

a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. 

Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym.” Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, 

którzy byli z Nim ukrzyżowani. 

ŚMIERĆ JEZUSA. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 

»Eli, Eli, lema sabachthani?« To znaczy: »Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 

opuścił?« Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: „On Eliasza woła.” 

Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na 

trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie 

Eliasz, aby Go wybawić.” A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem 

i wyzionął ducha. 

… 

PO ŚMIERCI JEZUSA. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na 

dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał 

Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego 

zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś 

i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, 

co się działo, zlękli się bardzo i mówili: „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.” 

il. pow.: UKRZYŻOWANIE, CZECHOWICZ, Szymon (1689, Kraków – 1775, Warszawa), 1749-1750, olejny 
na płótnie, 200×100 cm, kościół parafialny, Tykocin; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Czechowicz/Czechowicz_3.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 17.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 
 Ostatnie Gorzkie Żale po Sumie o 12:00. 
 O 15:00 „bajkowa niedziela” w Domu Ludowym: przed-

stawienie „Słowik”, na podstawie baśni H. C. Andersena. 
Zaprasza! Sołectwo Słomczyn i KDK. 

 O 19:15 DROGA KRZYŻOWA w terenie: od krzyża na Ły-
czynie ulicami Baczyńskiego, Grzybowską i Żwirową 
do cmentarza i następnie do kościoła. Zapraszamy bardzo 

serdecznie! Przynieśmy ze sobą świece lub lampiony. 
 18.IV (poniedziałek): „Zatrzymajmy się na chwilę zadumy…” - 

uczniowie zapraszają na przedstawienie „DROGI KATYŃSKO-
SMOLEŃSKIE”, o 18:30 w szkole w Słomczynie. 

 18.IV-24.IV (poniedziałek-niedziela): WIELKI TYDZIEŃ: 
 18-20.IV (pon.-środa) – Msze św. o 7:30 i 18:00. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE: 
 21.IV (czwartek): WIELKI CZWARTEK 

 Msza św. Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy o 18:00. 

 22.IV (piątek): WIELKI PIĄTEK 

 Wspólna modlitwa poranna – Ciemna Jutrznia - o 9:00. 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy -

przez cały dzień. 
 Liturgia Męki Pańskiej o 18:00. 

 23.IV (sobota): WIELKA SOBOTA 

 Wspólna modlitwa poranna – Ciemna Jutrznia - o 9:00. 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie 

Pańskim - przez cały dzień. 
 Liturgia Wigilii Paschalnej o 20:00. Przynosimy 

ze sobą świece! 
 Święcenie pokarmów: 
 w kościele - od 9:30 do 13:30, co pół godziny. 
 na wioskach - od 10:00 

Ksiądz pojedzie następującą trasą: Szymanów, 
Kawęczynek, Wierzbówka, Kawęczyn, Brześce, Podłęcze, 
Dębówka, Cieciszew, Piaski, Obory, Gassy, Czernidła, 
Łęg. Mieszkańcy Dębówki proszeni są o wybranie spośród 
siebie kierowcy z samochodem, który w tym roku 
podwozić będzie księdza na święcenie pokarmów. 

 W godz. 9:30-13:30 oraz 18:00-19:30 ministranci 
rozlewać będą wodę święconą. Można przynieść 
własną buteleczkę lub otrzymać ją od ministrantów. 
Ofiary przeznaczone będą na fundusz ministrancki. 

 24.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Rezurekcja o 6:00. 
Serdecznie prosimy i zachęcamy! panów o niesienie w procesji 

chorągwi i sztandarów. Prosimy też o wzięcie na procesję 
wszystkich feretronów i poduszek procesyjnych. 

 Pozostałe Msze św. o 8:45, 10:30 (chrzcielna), 12:00. 
 Tradycyjnie - nie ma Mszy św. o 18:00. 

 Ostatnia - w Wielkim Tygodniu - możliwość skorzystania 
ze spowiedzi: 

 18-19.IV (pon.-wtorek): 7:00-7:30 i 17:30-18:15. 
 20.IV (środa): 7:00-7:30. 

 W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę oraz w Święta -
spowiedzi nie będzie. 

 W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna jest nieczynna. 
Będą załatwiane tylko przypadki losowe. 

 Parafialny Zespół Caritas zaprasza do: 

 nabycia, na stoliku przy ołtarzu MBNP, pocztówek 
wielkanocnych, w cenie 5.- zł. Dochód przeznaczony jest 
na pomoc dla najuboższych rodzin z naszej parafii; 

 złożenia daru żywnościowego dla ubogich mieszkańców 
naszej parafii. Do kosza przy ołtarzu MBNP można składać 
produkty o przedłużonym terminie ważności (kaszę, 
makaron, ryż, konserwy, herbatę, itp.) 

 7-20.VIII ks. Darek organizuje wyjazd w góry do Wierchomli 
k/Piwnicznej Zdrój. Koszt: 900,- zł. Informacje i zapisy 
u ks. Darka lub p. Anny Rogalskiej. 

 Chrzty w kwietniu w Iszy i IIgi dzień Świąt Wielkanocnych, 
24.IV i 25.IV (na sumie). 

 Za wpływające ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego - serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin KORNASZEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Sylwia KOBUS, panna z parafii św. Stanisława w Sobikowie 
Zapowiedź II: Rafał DOLACIŃSKI, kawaler, i Katarzyna ZIE-

LIŃSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
Zapowiedź II: Kamil SKOWRON, kawaler, i Anna SKAŁA, panna, 

oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.IV 
(poniedziałek) 

730 W dziękczynieniu za szczęśliwe narodziny wnuczki 

1800 
† Wiesława GOSŁAWSKIEGO, w 6tą rocznicę śmierci, 

oraz rodziców i dziadków 

19.IV 
(wtorek) 

730 O zdrowie dla Marioli 

1800 W intencji Caritas 

20.IV 
(środa) 

730  

1800 
† Wiesławy PYZO, w 10tą rocznicę śmierci, 

i Stanisławy 

21.IV 
(czwartek) 

1800 

Propria (pl. własna) 

† Jana BIERNACKIEGO, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

22.IV 
(piątek) 

1800 
WIELKI PIĄTEK: 

Liturgia Męki Pańskiej 

23.IV 
(sobota) 

2000 

† Edwarda FABISIAKA, 

Zofii i Stanisława ŁĄCZYŃSKICH 

† Mariusza WALIGÓRY, 

Barbary WYSZYŃSKIEJ 

24.IV 
(niedziela) 

600 W intencji parafian 

845 W pewnej intencji 

1030 † Zenona MICHALAKA 

1200 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, w 19tą rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA XI: JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY 
Uderzenia młota, którym przybijają Jezusa, 

są echem proroczych słów Pisma Świętego: 

Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę 

wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą 

mym widokiemPs 21,17-18. 

Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się 

uprzykrzyłem?Mi 6,3 

A my, z duszą złamaną bólem, szczerze 

powiedzmy Jezusowi: Jestem Twój, oddaję się 

Tobie, z radością pozwalam się ukrzyżować, 

należąc pośród rozdroży świata całą duszą 

do Ciebie; służąc Twojej chwale, Twemu dziełu 

Odkupienia, zbawieniu całej ludzkości. 

STACJA XII: JEZUS NA KRZYŻU UMIERA 
Pociemniało niebo i ziemia pogrąża się w cie-

mnościach. Zbliża się godzina trzecia, kiedy 

Jezus woła: 

— Eli, Eli, lamma sabachtani? to znaczy: Boże 

mój, Boże mój, czemuś mnie opuściłMt 27,46. 

Zasłona w świątyni rozdarła się przez środek 

i ziemia zadrżała, gdy Pan Jezus zawołał 

donośnym głosem: 

— Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 

mojegoŁk 23,46. 

I skonał. 

Ukochaj ofiarę, ona jest źródłem życia 

wewnętrznego. Ukochaj Krzyż, on jest ołtarzem 

ofiarnym. Ukochaj boleść, wypijając — jak Chrystus — kielich goryczy 

aż do dna. 

tekst: św. ESCRIVÁ, Josemaría (1902, Barbastro – 1975, Rzym); źródło: www.pismaescrivy.org 

il. DROGA KRZYŻOWA, kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, Częstochowa; źródło: zaso-
by własne 

MSZE ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 

http://www.pismaescrivy.org/book/droga_krzyzowa-spis_tresci.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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